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5.3 การลงรายการการอ้างอิงในเนื้อหา 
 
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงในเนื้อหาของบทนิพนธ์ ต้องระบุแหล่งท่ีมาของเอกสารโดยเฉพาะ

ชื่อผู้แต่งเพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานหรือเอกสารเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ ทําให้บทนิพนธ์มี
ความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานแหล่งท่ีมาสามารถสืบค้นและตรวจสอบได้ ซ่ึงการลงรายการการอ้างอิงใน
เนื้อหามีข้อกําหนด ดังนี้  

5.3.1 เอกสารท่ีผู้แต่ง1 คน 
5.3.1.1 ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ให้ใส่ “ชื่อและนามสกุล” 

ตามลําดับ ดังตัวอย่าง 
 สนิท ตีเมืองซ้าย (2552)... 
 …(สนิท ตีเมืองซ้าย, 2552) 

5.3.1.2 ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ “นามสกุล” เท่านั้น 
และ “ปีท่ีพิมพ์” จะต้องเป็น ค.ศ. ดังตัวอย่าง 

    Sanit Teemueangsai ลงรายการเป็นTeemueangsai (2009)...หรือ 
    …(Teemueangsai, 2009) 

5.3.1.3 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใส่ “นามสกุล” เท่านั้น ไม่ต้องแปลงเป็น
ภาษาไทยและตามด้วย “ปีท่ีพิมพ์”เป็น ค.ศ. ดังตัวอย่าง 

  Michel Simsonลงรายการเป็น(Simson,2012)... หรือ 
     ... Simson (2012) 

5.3.1.4 ผู้แต่งท่ีมีชื่อและนามสกุลซํ้ากันในบทนิพนธ์และปีท่ีพิมพ์เดียวกัน ถ้าคนไทย
ให้ใส่ตัวอักษร ก, ข, ค ส่วนเป็นชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อสกุลท่ีซํ้ากันในเอกสาร ให้ใส่ a, b, cหลังปีท่ี
พิมพ์ ดังตัวอย่าง 

 สนิท ตีเมืองซ้าย (2552ก,น. 16-18) … 
 สนิท ตีเมืองซ้าย (2552ข,น. 25-27) ... 

      … (Johnson,2011a) 
      … (Johnson,2011b) 

 



5.3.1.5 ผู้แต่ง
ตัวอย่าง 

   
   

5.3.1.6 ผู้แต่ง
รศ. ผศ. หรือ มีคําเรียกทางวิชาชีพ 
ทางวิชาการ หรือวิชาชีพนั้น ๆ  

  
       

5.3.2 เอกสารท่ีมีผู้แต่ง 
“และ” สําหรับชาวต่างประเทศให้ใส่เฉพาะชื่อสกุล
เครื่องหมาย& (ampersand) 

   สนิท ตีเมืองซ้าย และ
   Pringle and Gordon (
   ... (สนิท ตีเมืองซ้าย
   ... (Pringle 

5.3.3 เอกสารท่ีมี
เครื่องหมายจุลภาค
ถ้าชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บใส่เครื่องหมาย
เฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยคําว่า
สําหรับบทนิพนธ์ภาษาต่างประเทศ 

1) การอ้างอิงครั้งแรก

     สนิท ตีเมืองซ้าย
     Kessler
     … (สนิท ตีเมืองซ้าย

     … (Kessler
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ผู้แต่งท่ีมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ ให้ใส่กํากับไว้หน้าชื่อ

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (2539) … 
… (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี,2547) 

ผู้แต่งท่ีมียศทางทหาร ตํารวจ หรือตําแหน่งทางวิชาการ 
เรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ไม่ต้องใส่
าชีพนั้น ๆ  ดังตัวอย่าง  

ศ.น.พ.วิจารณ์ พานิช ลงรายการเป็น(วิจารณ์ พานิช
 ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย ลงรายการเป็น(สนิท ตีเมืองซ้าย

ผู้แต่ง 2 คน ให้ระบุชื่อผู้แต่งและชื่อสกุลของผู้แต่งท้ัง 
ชาวต่างประเทศให้ใส่เฉพาะชื่อสกุล เชื่อมด้วย“and”ถ้าชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บใส่

& (ampersand) แทนคําว่า and ดังตัวอย่าง 

สนิท ตีเมืองซ้าย และประวิทย์สิมมาทัน (2556, น. 59) … 
Pringle and Gordon (2001, pp. 39-40) ... 

สนิท ตีเมืองซ้าย& ประวิทย์สิมมาทัน, 2556, น. 59)   
Pringle & Gordon, 2001, pp. 39-40) 

เอกสารท่ีมีผู้แต่ง 3-5 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคนในการอ้างอิงครั้งแรก โดยใส่
เครื่องหมายจุลภาค“,”ค่ันแต่ละชื่อ นําหน้าชื่อคนสุดท้ายด้วยคําว่า “และ
ถ้าชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บใส่เครื่องหมาย“&”แทนคาว่า“and”  ส่วนในการอ้างซํ้าครั้งต่อไปลง
เฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยคําว่า“และคณะ”สําหรับงานบทนิพนธ์ภาษาไทยหรือ
สําหรับบทนิพนธ์ภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง 

การอ้างอิงครั้งแรก 

สนิท ตีเมืองซ้าย, ประวิทย์สิมมาทัน และทรงศักด์ิ สองสนิท 
Kessler, Brown, Johnson and Faimon (1993, p. 25) 

สนิท ตีเมืองซ้าย, ประวิทย์สิมมาทัน &ทรงศักด์ิ สองสนิท

Kessler, Brown, Johnson &Faimon, 1993, pp. 25
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

ให้ใส่กํากับไว้หน้าชื่อดัง

ทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์
เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ไม่ต้องใส่ยศหรือตําแหน่ง

วิจารณ์ พานิช, 2550)   
สนิท ตีเมืองซ้าย, 2552)   

ให้ระบุชื่อผู้แต่งและชื่อสกุลของผู้แต่งท้ัง 2 คน เชื่อมด้วยคําว่า  
ถ้าชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บใส่

 

ทุกคนในการอ้างอิงครั้งแรก โดยใส่
และ” หรือ “and”และ

ส่วนในการอ้างซํ้าครั้งต่อไปลง
ธ์ภาษาไทยหรือ“et al.”

ประวิทย์สิมมาทัน และทรงศักด์ิ สองสนิท (2540, น. 36) … 
) … 

ทรงศักด์ิ สองสนิท, 2540, น. 36) 

25-26) 
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2) การอ้างอิงครั้งต่อไป 

    สนิท ตีเมืองซ้ายและคณะ (2540, น. 50) … 
     Kessler et al. (1993, p.45) … 
     … (สนิท ตีเมืองซ้ายและคณะ, 2540, น. 50) 

     … (Kessler et al.,1993, p.45) 

5.3.4 เอกสารท่ีมีผู้แต่ง 6 คนข้ึนไป ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยคําว่า“และคณะ”
สําหรับงานบทนิพนธ์ภาษาไทยหรือ“et al.”สําหรับบทนิพนธ์ภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง      

     อรัญ ซุยกระเด่ือง และคณะ (2557, น. 68)  
     Brown (2003, p. 25) … 
     …อรัญ ซุยกระเด่ือง และคณะ (2557, น. 68)  

     … (Brown et al., 2003, p. 25) 

5.3.5 ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบันหรือหน่วยงานให้ใส่ชื่อเต็มทุกครั้ง ดังตัวอย่าง 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2558, น. 15) … 
   National Council for Behavioral Health (2011, p. 55)... 
   ... (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558, น. 15)      
   … (National Council for Behavioral Health, 2011, p. 55) 

5.3.6 เอกสารท่ีผู้แต่งเป็นสถาบันหรือเป็นหน่วยงานรัฐบาล อย่างน้อยต้องเริ่มต้นระดับกรม
หรือเทียบเท่า และเขียนอ้างระดับสูงลงมาก่อน ดังตัวอย่าง 

   กรมการปกครอง (2555) … 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, บัณฑิตวิทยาลัย (2555,น. 12) … 
   University of Michigan, Department of Psychology (2008)… 
   … (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง, 2555, น. 5)    
   … (กรมการปกครอง, 2555) 

5.3.7 เอกสารท่ีผู้แต่งเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สมาคม หน่วยราชการ ในการอ้างอิงใน
เนื้อหาให้ลงชื่อเต็มในการอ้างถึงครั้งแรก เม่ืออ้างซํ้าสามารถใช้อักษรย่อสาหรับนิติบุคคลเหล่านั้นได้ 
หากอักษรย่อซํ้ากันในบางหน่วยงาน ต้องลงชื่อเต็มทุกครั้งเพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้อง หรือสถาบันท่ีมี
อักษรย่อเป็นทางการเป็นท่ียอมรับกันอย่างแพร่หลายให้ใช้อักษรย่อของสถาบันนั้นได้ 



1) การอ้างอิงครั้งแรก
     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     UNESCO (2010,pp. 
     … 
     … (UNESCO, 2010, pp.

2) การอ้างอิงครั้งต่อไป
สกอ

     UNESCO 
… (

     … (UNESCO, 2010,p. 57

5.3.8 กรณีไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง แต่มีผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ
เครื่องหมาย “,” และข้อความ 
สําหรับบทนิพนธ์ภาษาต่างประเทศ 

   (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
   (Tabor, (Ed
   (Royell&
   (สมบัติ จําปาเงิน

5.3.9 กรณีไม่มีช่ือผู้แต่งหรือ
บทความได้แทนผู้แต่ง โดย

5.3.9.1 กรณี
เรื่องท่ีสมบูรณ์ หรือตัดให้สั้นลงตามด้วยเครื่องหมายจุด 
อัญประกาศ “…”  และลงปีพิมพ์ 

     (“อาเซ่ียนกับความท้าทายใหม่ของบัณฑิตไทย
     (“ปัญหามลพิษด้านอากาศของชุมชนในเขตจังหวัดปริมณฑล
     (“The day after t
     (“Windows of Bangkok
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การอ้างอิงครั้งแรก 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ., 2556) 
UNESCO (2010,pp. 42-46) … 
… (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [สกอ.], 25
… (UNESCO, 2010, pp. 42-46) 

การอ้างอิงครั้งต่อไป 
สกอ. (2556) … 
UNESCO (2010,p. 57) … 
… (สกอ.,2556)   
… (UNESCO, 2010,p. 57) 

กรณีไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง แต่มีผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการใส่ชื่อบรรณาธิการ ตามด้วย
และข้อความ “(บ.ก.)” สําหรับบทนิพนธ์ภาษาไทย หรือ “(Ed

สําหรับบทนิพนธ์ภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง 
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, (บ.ก.), 2547,น. 5)    
Tabor, (Ed.). 2004, p. 16)    
Royell& Pontus, (Eds.),2012,pp. 22 - 25)    
สมบัติ จําปาเงิน&สําเนียง มณีกาญจน์, (บ.ก.), 2555, น. 71

กรณีไม่มีช่ือผู้แต่งหรือช่ือผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ กําหนดให้ลงชื่อเรื่อง หรือชื่อ
โดยพิจารณาจากชื่อแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
กรณีมีช่ือเรื่องบทความ ชื่อบทจากหนังสือ และชื่อเรื่องจากเว็บไซต์ ให้ลงชื่อ

ท่ีสมบูรณ์ หรือตัดให้สั้นลงตามด้วยเครื่องหมายจุด 3 จุดและพิมพ์ชื่อเรื่อง
และลงปีพิมพ์ ดังตัวอย่าง 

อาเซ่ียนกับความท้าทายใหม่ของบัณฑิตไทย”, 2557, น. 
ปัญหามลพิษด้านอากาศของชุมชนในเขตจังหวัดปริมณฑล
The day after tomorrow”,2015)    
Windows of Bangkok”,2005,p. 79)    
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

) … 

2556, น. 50)    

ใส่ชื่อบรรณาธิการ ตามด้วย
“(Ed.)” หรือ “(Eds.)” 

71)   

กําหนดให้ลงชื่อเรื่อง หรือชื่อ

ชื่อบทจากหนังสือ และชื่อเรื่องจากเว็บไซต์ ให้ลงชื่อ
ชื่อเรื่องในเครื่องหมาย

. 5-10)     
ปัญหามลพิษด้านอากาศของชุมชนในเขตจังหวัดปริมณฑล...”,2558) 
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5.3.9.2 กรณีมีช่ือหนังสือวารสาร นิตยสาร หรือ รายงาน ให้ลงชื่อเอกสารนั้นเป็นตัว
เอียง และลงปีพิมพ์ ดังตัวอย่าง 

  (ปลูกป่าใหญ่ให้นกน้อย, 2556) 
  (College Bound Seniors, 2008) 

5.3.10 เอกสารท่ีเป็นหนังสือแปลให้ระบุนามผู้เขียนท่ีเป็นเจ้าของเรื่องให้ใส่ชื่อผู้เขียน ถ้าไม่
ทราบจึงลงนาม ผู้แปล ดังตัวอย่าง 
    (ลีราวดี, ผู้แปล, 2542, น. 40)    
    (Thompson, trans.1985, p. 80)    

5.3.11 เอกสารท่ีผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่ม แต่ปีท่ีพิมพ์ต่างกันหรือปีเดียวกัน 
ต้องการอ้างถึงพร้อมกันให้ลงนามผู้แต่งครั้งเดียว แล้วระบุปีท่ีพิมพ์ตามลําดับโดยใช้เครื่องหมาย
จุลภาค (Comma)           “ , ”  ค่ัน   ดังตัวอย่าง  

    (ประวิทย์สิมมาทัน, 2550, 2552,2555)        
    (อรัญ ซุยกระเด่ือง, 2557ก, 2557ข) 
    (Smith,1993,1994)      
    (Crawhall,1998a,1998b, 1998c)       

5.3.12 เอกสารท่ีผู้แต่งหลายคน เอกสารหลายเรื่อง และต้องการอ้างถึงพร้อม ๆ กัน ให้ลง
นามผู้แต่งเรียงตามลําดับอักษร ค่ันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (Semi - colon) “ ; ”                      

   (ประวิทย์สิมมาทัน, 2553; สนิท ตีเมืองซ้าย, 2554; อรัญ ซุยกระเด่ือง, 2555) 
     (Chick,1992; Crawhall,1994; Forrest,1994; Luckett,1993)   

5.3.13 การอ้างอิงจากแผนท่ี ภาพยนตร์ สไลด์ ฟิล์ม ฟิล์มสตริป เทปบันทึกเสียง ตลับ 
แผ่นเสียง เป็นต้น ให้บอกชื่อเรื่อง ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Comma) “,”  ตามด้วยประเภทของ
วัสดุ นั้น ๆ และปีท่ีจัดทํา ดังตัวอย่าง 
    (สถานท่ีท่องเท่ียวของจังหวัดเลย, แผนท่ี, 2554)    
    (การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, เทปโทรทัศน์, 2552)   

 

 



5.3.14 การอ้างอิงถึง
ผู้ให้สัมภาษณ์ พร้อมวันท่ี 
    (ทัศนีย์ นาคุณทรง
    (Thomson

5.3.15 การอ้างการส่ือสารระหว่างบุคคล
อิเล็กทรอนิกส์หรือการสนทนาทางโทรศัพท์
    (ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ ปราโมช
    (K.W. Schaie. (Personal 

5.3.16 การอ้างถึงเอกสาร
ระบุนามผู้แต่งของเอกสารท้ังสอง
ตามด้วยคําว่า “อ้างถึงใน
พิมพ์ ดังตัวอย่าง 
    มนต์ชัย เทียนทอง
    Simson 
    ... (มนต์ชัย เทียนทอง
   ... (Simson,

  ถ้าเอกสารอันดับรองไม่
    ประเวศ วะสี 
    Bradford (Cited in Deutsch,
    … (ประเวศ วะสี 
    … (Bradford Ci

5.3.17 การอ้างเอกสารบางส่วน
โดยใช้ตัวย่อน. หรือ p. สํา
บทท่ีสําหรับงานเขียนภาษาไทยและ
อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ใช้ลําดับท่ีของย่อหน้าแทนโดยใช้ตัวย่อ
para. หรือย่อหน้าท่ีดังตัวอย่าง

(Academic American encyclopedia
(Corliss, 2011, 
 

                   บทท่ี 5 การอ้างอิงในเนือ้หา

การอ้างอิงถึงการบรรยาย ปาฐกถา สัมภาษณ์ให้ระบุชื่อผู้บรรยาย ผู้แสดงปาฐกถา 
ผู้ให้สัมภาษณ์ พร้อมวันท่ี (ถ้าทําได้) ดังตัวอย่าง 

ทัศนีย์ นาคุณทรง, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2557)    
Thomson, Interview, July  17, 2011)                    

การอ้างการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่นจดหมาย บันทึก การสื่อสารผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์หรือการสนทนาทางโทรศัพท์ดังตัวอย่าง 

ศึกฤทธิ์ ปราโมช, จดหมาย, 20 มีนาคม 2525)    
K.W. Schaie. (Personal communication), March 10, 1995

ถึงเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) ไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
ของเอกสารท้ังสองรายการ โดยระบุนามผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์ของเอกสารอันดับแรก 

ถึงใน” หรือ  “as cited in”แล้วระบุนามผู้แต่งของเอกสารอันดับรองและ

มนต์ชัย เทียนทอง (2548,น. 10, อ้างถึงในสนิท ตีเมืองซ้าย, 25
 (2001,pp. 30-31, อ้างถึงใน สนิท ตีเมืองซ้าย, 2553

มนต์ชัย เทียนทอง,2548, น. 10, อ้างถึงในสนิท ตีเมืองซ้าย
, 2001, pp. 30-31 อ้างถึงใน สนิท ตีเมืองซ้าย, 2553

เอกสารอันดับรองไม่ได้ระบุปีท่ีพิมพ์ของเอกสารอันดับแรกให้อ้างอิง
ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน สนิท ตีเมืองซ้าย, 2552, น. 90) …  
Bradford (Cited in Deutsch,1999, p. 43) …  

ประเวศ วะสี อ้างถึงใน สนิท ตีเมืองซ้าย, 2552, น. 90)   
Bradford Cited in Deutsch,1999, น. 43)   

การอ้างเอกสารบางส่วนการอ้างอิงบางหน้าบทภาพตารางหรือสมการให้ลงเลขหน้า
สําหรับการอ้าง 1 หน้าและpp. หากอ้างเกินกว่า 1 หน้ากรณีอ้างเป็นบทใช้

หรับงานเขียนภาษาไทยและChapter สําหรับภาษาอังกฤษ และหากเป็นการอ้างนํามาจาก
อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ใช้ลําดับท่ีของย่อหน้าแทนโดยใช้ตัวย่อ

ดังตัวอย่าง 
Academic American encyclopedia, 2005, p. 15)  

, 2011, Chapter 4)  
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

ให้ระบุชื่อผู้บรรยาย ผู้แสดงปาฐกถา 

เช่นจดหมาย บันทึก การสื่อสารผ่านสื่อ 

1995)    

ไม่ใช่เอกสารต้นฉบับท่ีอ้างถึงให้
ของเอกสารอันดับแรก 

ของเอกสารอันดับรองและปีท่ี

2552, น. 38)... 
53, น. 38) ... 

สนิท ตีเมืองซ้าย, 2552, น. 38) 
53, น. 38) 

อ้างอิงดังนี้   
 

 

การอ้างอิงบางหน้าบทภาพตารางหรือสมการให้ลงเลขหน้า
หน้ากรณีอ้างเป็นบทใช้

และหากเป็นการอ้างนํามาจาก
อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ใช้ลําดับท่ีของย่อหน้าแทนโดยใช้ตัวย่อ
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(ประวิทย์สิมมาทัน, 2553, บทท่ี 3) 
(“ระบบคนเหนือกฎหมาย”, 2558, ย่อหน้าท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 5.1 
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงในเนื้อหาสําหรับการอ้างอิงครั้งแรกและอ้างอิงในครั้งต่อไป 

รูปแบบของการอ้างอิง การอ้างอิงครั้งแรก การอ้างอิงครั้งต่อไป 
การใส่วงเลบ็ใน 

การอ้างอิงครั้งแรก 
การใส่วงเลบ็ใน 

การอ้างอิงครั้งต่อไป 

ผู้แต่ง 1 คน สนิท ตีเมืองซ้าย 
(2552) 

Walker (2007) 

สนิท ตีเมืองซ้าย 
(2552) 

Walker (2007) 

(สนิท ตีเมืองซ้าย, 
2552) 

 (Walker, 2007) 

(สนิท ตีเมืองซ้าย, 
2552) 

 (Walker, 2007) 
ผู้แต่ง 2 คน สนิท ตีเมืองซ้ายและ

ประวิทย์สิมมาทัน 
(2552) 

Walker and Allen 
(2004) 

สนิท ตีเมืองซ้ายและ
ประวิทย์สิมมาทัน 
(2552) 

Walker and Allen 
(2004) 

(สนิท ตีเมืองซ้าย &
ประวิทย์สิมมาทัน, 
2552) 

 (Walker & Allen, 
2004) 

(สนิท ตีเมืองซ้าย&ประ
วิทย์สิมมาทัน, 
2552) 

 (Walker & Allen, 
2004) 

ผู้แต่ง 3-5 คน สนิท ตีเมืองซ้าย, 
ประวิทย์สิมมาทัน 
และทรงศักด์ิ  
สองสนิท (2554) 

สนิท ตีเมืองซ้าย, 
และคณะ (2554) 

 
 

(สนิท ตีเมืองซ้าย, 
ประวิทย์สิมมาทัน 
&ทรงศักด์ิ  
สองสนิท, 2554) 

(สนิท ตีเมืองซ้าย, 
และคณะ, 2554) 

 
 

ผู้แต่ง 3-5 คน Bradley, Ramirez, 
and Soo (1999) 

Bradley et al. 
(1999) 

(Bradley, Ramirez, 
&Soo, 1999) 

(Bradley et al., 
1999) 

ผู้แต่ง 6 คน หรือ
มากกว่า 

อรัญ ซุยกระเด่ือง และ
คณะ (2557) 

Wasserstein et al. 
(2005) 

อรัญ ซุยกระเด่ือง และ
คณะ (2557) 

Wasserstein et al. 
(2005) 

(อรัญ ซุยกระเด่ือง 
และคณะ, 2557) 

 (Wasserstein et al., 
2005) 

(อรัญ ซุยกระเด่ือง 
และคณะ, 2557) 

 (Wasserstein et al., 
2005) 

(ต่อ) 
  



ตารางท่ี 5.1(ต่อ) 

รูปแบบของการอ้างอิง การอ้างอิงครั้งแรก

ผู้แต่งท่ีเป็นหน่วยงาน
หรือสถาบันท่ีมีชื่อ
ย่อเป็นทางการ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว

National Institute of 
Mental Health 
(NIMH, 2003)

ผู้แต่งท่ีเป็นหน่วยงาน
หรือสถาบันท่ีมีชื่อ
ย่อไม่เป็นทางการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต
(2557)

University of 
Pittsburgh (2005)

หมายเหต.ุปรับปรุงจากthe Publication Manual of the American Psychological Association 
by American Psychological Association, 2013, 
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การอ้างอิงครั้งแรก การอ้างอิงครั้งต่อไป 
การใส่วงเลบ็ใน 

การอ้างอิงครั้งแรก 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 
สกว., 2552) 

National Institute of 
Mental Health 
(NIMH, 2003) 

สกว. (2552) 
 
 
NIMH (2003) 

(สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 
(สกว., 2552) 

 (National Institute 
of Mental 
Health [NIMH], 
2003) 

มหาวิทยาลัยรังสิต
(2557) 

University of 
Pittsburgh (2005) 

มหาวิทยาลัยรังสิต
(2557) 

University of 
Pittsburgh 
(2005) 

(มหาวิทยาลัยรังสิต, 
2557) 

 (University of 
Pittsburgh, 2005) 

the Publication Manual of the American Psychological Association 
by American Psychological Association, 2013, Washington, DC: Author.   
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

การใส่วงเลบ็ใน 
การอ้างอิงครั้งต่อไป 

 (สกว., 2552) 
 
 
(NIMH, 2003) 

 

(มหาวิทยาลัยรังสิต, 
2557) 

 (University 
ofPittsburgh, 
2005) 

the Publication Manual of the American Psychological Association (p. 177), 


